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Kommunikationspraktikant i Ungdomsbyen  

Brænder du for markedsføring, kommunikation og sociale medier? 

Interesserer du dig for FN’s 17 verdensmål, unges demokratiske medborgerskab og vil du være med til at 

formidle vigtige budskaber til lærere og elever i Danmark? Så er du måske vores kommende praktikant i 

efterårssemesteret 2020. 
 

Ungdomsbyen er støttet af Undervisningsministeriet og vi laver bl.a. endagskurser for skoleelever i alt fra 

FN’s 17 verdensmål til konflikthåndtering. Vores arbejde har afsæt i gode, fælles oplevelser og 

praksisfaglighed, og er altid i udvikling. 

Vi søger en praktikant, der sammen med vores kommunikationsmedarbejder kan forme Ungdomsbyens 

interne og eksterne kommunikation. 
 

Dine opgaver vil bestå af: 

• Udformning af kommunikationsstrategi og content marketing på sociale medier 

• Udforme nyhedsbrev og blogindlæg på Folkeskolen.dk 

• Optimere Ungdomsbyens to websites (https://ungdomsbyen.dk/ og https://unesco-asp.dk/) 

• Koordinere og planlægge Ungdomsbyens deltagelse i store events, som Priden, Ungdommens 

Folkemøde, Global Youth Camp. 
 

Ord, der gerne beskriver dig: 

Du er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation, medievidenskab eller lignende. 

• Du er detaljeorienteret og kommunikerer let og forståeligt  

• Du har flair for digital markedsføring, video- og billedredigering samt WordPress  

• Du mestrer både dansk og engelsk i skrift og tale  

• Du er iderig, kan tænke ud af boksen og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre 
 

Praktik i Ungdomsbyen: 

Anne der var praktikant i Ungdomsbyen i 2019 siger:  

”Jeg har været så heldig at være i praktik i Ungdomsbyen og det har budt på mange forskellige 

arbejdsopgaver. Hvis man synes kreativ produktion er fedt, skal man endelig ikke holde sine ideer tilbage – 

fyr løs og giv det et skud. Læringen har ikke kun ligget i de opgaver, som jeg har varetaget men også i den 

måde, Ungdomsbyen er bygget op”  
  

Vi tilbyder:  

Praktikløn og evt. mulighed for studiejob efterfølgende. Et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet og kort 

vej fra ide til handling. En dejlig vegetarisk frokostordning, søde kolleger og daglig gang på et hyggeligt 

kontor beliggende i et dynamisk, internationalt NGO-miljø midt på Nørrebro i København. 

Vi forventer, at du arbejder 30 timer om ugen fra midt august til udgangen af januar 2021. Ansøgning og CV 

sendes til job@ungdomsbyen.dk og mærkes ”Kommunikationspraktikant” i emnefeltet. Vi behandler 

ansøgninger og inviterer til samtale løbende, men fristen er mandag 18. maj 2020.  

Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset baggrund. Ungdomsbyen hylder mangfoldighed og diversitet. 
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